
Ata da 87ª sessão, extraordinária, do Conselho do Departamento de Direito

Público (DDP), realizada em 16/1/2020, às 16 horas, na sala D-205, sob a

presidência do professor Gustavo Assed Ferreira e com a presença dos membros:

professores Caio Gracco Pinheiro Dias, Cynthia Soares Carneiro, Eliana Franco

Neme, Gabriel Loretto Lochagin, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Sebastião

Sérgio da Silveira, Thiago Marrara de Matos e o representante discente suplente

Fernando Magalhaes Pergher. Justificaram ausência os professores Raul Miguel

Freitas de Oliveira, Rubens Beçak e Umberto Celli Júnior. Às 16h03, o professor

Assed declarou aberta a sessão. I - ORDEM DO DIA. 1 - Afastamento da

professora Juliana Oliveira Domingues: solicitação, feita pelo Ministério da Justiça

e Segurança Pública, de cessão da professora Juliana Oliveira Domingues para

exercer o cargo de Diretora do Departamento de Proteção e Defesa do

Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor, junto à Secretaria Nacional do

Consumidor, em Brasília/DF. Após ampla discussão, o conselho aprovou a cessão

da professora Juliana para esse trabalho, de acordo com o artigo 44 da Resolução

nº 7271, de 23 de novembro de 2016. Os professores Marrara, Eliana e Guilherme

disseram que esse trabalho trará prestígio à universidade. Com a palavra, o

professor Gabriel disse que a ausência da professora Juliana não causará

prejuízos nem acúmulo de carga horária, pois, no novo PPP, as disciplinas

obrigatórias de direito econômico e direito financeiro tiveram carga horária

reduzida. Deliberou-se, também, solicitar a contratação de professor temporário

para cobrir a ausência da professora Juliana, caso seu afastamento se estenda.

Além disso, o professor Assed disse ser necessário verificar se as atividades dela

na pós-graduação também serão cessadas e se isso afetará o programa. Quanto

às especializações que a professora Juliana coordena, o conselho deliberou

indicar outros professores para a coordenação dos cursos de direito econômico e

de direito administrativo até o retorno dela. Nada mais havendo a tratar, a o

professor Gustavo Assed Ferreira deu por encerrada a reunião às 16h34, da qual,

para constar, eu.................................................., Daniela Veríssimo Gomes, lavrei e
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digitei esta ata, que será examinada pelos membros presentes à reunião em que

for discutida, aprovada e por mim assinada. Ribeirão Preto, 17 de janeiro de 2020.
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